
چگونه علیه تصمیم وزارت کار و 
صنایع در مورد ادعایتان اعتراض کنید؟

اعتراض چیست؟
اعتراض نامه ای است که ذریعهآن  اعالم میکنید با تصمیمی در مورد ادعای 

جبران خسارت کارگران مخالف هستید. اعتراض شما باید ظرف 60 روز پس از 
دریافت این تصمیم دریافت شود.

اعتراض شما باید بشمول موارد ذیل باشد:
نام و شماره ادعای شما. �
تاریخ تصمیم وزارت. �
دلیل مخالفت تان به همراه راپورات فراهم شده از جانب هر ارائه دهنده  �

خدمات یا دیگر معلوماتی که معتقد هستید نشان می دهد که تصمیم 
اتخاذ شده، اشتباه است.

اعتراض یا درخواست تجدیدنظر خود را به کجا باید ارسال 
کنم؟
�  Claim and اعتراض خود را به صورت آنالین و با استفاده از مرکز 

Account به آدرس https://secure.Lni.wa.gov، ارسال کنید 
)برای استفاده از این گزینه باید یک حساب کاربری به همراه یک رمز 

عبور ایجاد کنید(.  یا
 اعتراض کتبی خود را به آدرس ذیل روان کنید: �

Department of Labor & Industries, P.O. Box 44291,   
Olympia WA 98504-4291. یا  

درخواست تجدید نظر را به هیئت مدیره تجدیدنظر انشورنس های �
Board of Industrial Insurance Appeals (BIIA), صنعتی به آدرس 

    Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA
2401-98504 روان کنید یا درخواست تجدید نظر خود را به فورم الکترونیکی 

موجود در ویبسایت www.BIIA.wa.gov روان کنید. )وزارت کار و 
 BIIA صنایع ممکن است پاسخدهی در مورد تشویشات شما باشد مگر اینکه

فرمان به این کار دهد.(

وقتی وزارت اعتراض من را دریافت کند چه اتفاقی میافتد؟
 مدیر ادعای شما پرونده ادعاییتان را بررسی میکند و یکی از موارد ذیل را انجام

میدهد:

تصمیم اصلی را تغییر مبدهد. شما نامه یا فرمان جدیدی یا هر دو را که 	. 
بشمول تصمیم جدید است دریافت میکنید.

تصمیم میگیرد که اصلی تصمیم درست است. شما فرمانی دریافت میکنید 	. 
که میگوید اصلی تصمیم درست است. اگر هنوز هم مخالف هستید، می 

توانید از هیئت مدیره تجدیدنظر انشورنس های صنعتی (BIIA) بخواهید 
در این فرمان جدید تجدید نظر کند. میعاد و آدرس پستی برای درخواست 

تجدید نظر  روی فرمان جدید آمده است.

تصمیم گیرد که معلومات مزید ضرورت است. شما فرمانی دریافت میکنید 	. 
که تصمیم را در حالت تعلیق قرار میدهد، نامه ای برای معلومات مزید یا 
هر دو. مدیر ادعا می تواند معلومات مزید از شما، طبیب یا کارفرمایتان 

درخواست کند. 
تصمیم در مورد اعتراض شما بر اساس معلومات مزیدی که ضرورت است 

میتواند 30 تا 60 روز یا بیشتر طول بکشد. اگر ظرف 30 روز پس از روان کردن 
اعتراض خود پاسخی دریافت نکنید، لطفا با مدیر ادعای خود در تماس شوید.

اگر اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نکنم یا پس از 60 روز 
اینکار را کنم چه میشود؟

اگر در مدت 60 روز اعتراض نکنید و یا درخواست تجدیدنظر نکنید، تصمیم 
وزارت مختوم است. این به این معنی است که  شما نمیتوانید اعتراض کنید یا از 

یک تاریخ به بعد در مورد تصمیم خود درخواست تجدید نظر کنید. 

اگر کدام سوال یا تشویش در مورد ادعایم داشته باشم چه باید 
بکنم؟
مدیر رسیدگی به پرونده تان برای پاسخدهی به سؤاالت مربوط به ادعای  �

شما آمادگی دارد. مدیر رسیدگی به پرونده تان برای تماس با شما به مترجم 
دسترسی دارد.

نمبر تلیفون رایگان این بخش، 8367-547-800-1، برای معلومات کلی  �
در مورد ادعا در دسترس است. این نمبر گزینه ای برای شنیدن معلومات به 

اسپانیایی دارد. 

برای کسب کمک بیشتر، ممکن است بخواهید به خدمات رایگان 
ذیل مراجعه کنید:

 Project Help به نمبر تلیفون 9752-255-800-1. خدمات ترجمه ممکن است  �
مورد ضرورت باشد.

  تعلیمات حقوقی هماهنگ، مشاوره و ارجاع (CLEAR) به نمبر تلیفون �
1014-201-888-1. این سرویس مشاوره تلیفونی و ارجاعات به کارگران 

کم درآمد معموال بین 9:15 صبح تا 12:15 نیمچاشت هر روز مشاوره ارائه 
میدهد. معلومات به اسپانیایی موجود است.

تماس با Project Help یا CLEAR مساوی اعتراض یا درخواست تجدید نظر در تصمیم 
وزارت نیست.  برای به چالش کشیدن تصمیم وزارت، مراحل زیر را در این برگه معلومات 

دنبال کنید.

حین درخواست، پشتیبانی ترجمه لسان های خارجی و فورمتهای ضروری برای افراد 
معلول در دسترس است. با شماره 8367-547-800-1 در تماس شوید. مستفیدان  

TDD میتوانند با 5797-902-360 در تماس شوند. L&I کارفرمایی با اصل فرصت 
برابر است.
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